ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ телефонуйте
0 800 500 381
(цілодобово)

ДОГОВІР №3700/2___/__________
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
(публічна частина – Пропозиція)

м. _________________

___ __________20__р.

СТРАХОВИК

UNIVERSALNA*

в особі

представника/посередника

код ЄДР

посада уповноваженої особи

який(а) діє на
підставі

прізвище

ім’я

назва документу, що дає право підпису

реквізити

номер

дата видачі

номер поточного рахунку

СТРАХУВАЛЬНИК
/ Лізингодавець
адреса, телефон

по-батькові

в банку (повна назва)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

14360570

повна назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи чи ФОП, дата народження

код ЄДР/ ідент. номер

01001

Київська

-

м. Київ

індекс

область

район

населений пункт

Грушевського

1д

-

3700

-

-

вулиця

будинок

кв. / офіс

телефон

факс

електронна пошта

далі разом - Сторони, кожен окремо – Сторона, уклали договір добровільного страхування залізничного транспорту (надалі - Договір) про
наступне: Страховик відповідно до Закону України “Про страхування”, “Правил добровільного страхування залізничного транспорту” від
08.08.2006р. зі змінами і доповненнями (надалі - Правила), на підставі заяви на добровільне страхування залізничного транспорту, що є
невід’ємною частиною Договору, здійснює добровільне страхування залізничного транспорту і зобов’язується провести виплату страхового
відшкодування при настанні страхового випадку Страхувальнику/Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов’язується сплатити страховий платіж на
умовах, визначених цим Договором, та виконувати інші умови Договору.

ВИГОДОНАБУВАЧ
адреса, телефон

повна назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи чи ФОП, дата народження
індекс

область
вулиця

згідно документу

район
кв. / офіс

телефон

населений пункт
факс

назва документу

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

адреса, телефон

будинок

код ЄДР/ ідент. номер

електронна пошта

номер документу

дата видачі

повна назва юридичної особи / ПІБ фізичної особи чи ФОП, дата народження
індекс

область
вулиця

згідно документу

будинок

код ЄДР/ ідент. номер

район
кв. / офіс

телефон

договір лізингу

населений пункт
факс

електронна пошта

номер документу

дата видачі

Даний Договір укладений за посередництва _____________
1. ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРУ є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і
розпорядженням майном - одиницями рухомого складу (далі – ОРС), що належать Страхувальнику на правах власності, а саме:
найменування ОРС
згідно Додатку №1, що є невід’ємною частиною Договору.
2. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ
2.1. За цим Договором страховими випадками є пошкодження або знищення ОРС внаслідок дії наступних ризиків:
№п/п
Найменування ризиків
2.1.1. Катастрофа, аварія
2.1.2. Пожежа, вибух (крім протиправних дій третіх осіб)
2.1.3. Удар блискавки (пряме попадання блискавки, внаслідок якого відбувається механічне пошкодження ОРС)
2.1.4. Стихійні явища: смерч, ураган, буря шторм, тайфун, схід снігових лавин, обвал, зсув, сель, паводок,
повінь
2.1.5. Падіння літальних апаратів, їх уламків та їх частин
2.1.6. Обвал тунелю, зруйнування моста
2.1.7. Протиправні дії третіх осіб (підпал, хуліганство, крадіжка, грабіж, розбійний напад, бандитизм)

ТАК/НІ

3. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА СТРОК ЙОГО СПЛАТИ. ПЕРІОДИ СТРАХУВАННЯ.
ФРАНШИЗА
Страховий
Франшиза (безумовна), %
Предмет
Страхова сума
Страхова сума за
Страховий
платіж за
страхової суми по кожній
страхуван
на одну ОРС,
Договором, грн.
тариф, %
Договором,
ОРС, по кожному страховому
ня
грн.
грн.*
випадку
згідно Додатку
3.1. ОРС
№1
* Страховий платіж за кожним окремим ОРС зазначено в Додатку №1 до Договору.

3.2. Страхова сума за Договором
складає:
3.3. Страховий платіж за Договором
становить:
(цифрою і прописом)

М.П.СТРАХОВИК

/
підпис

ПІБ

М.П.СТРАХУВАЛЬНИК

/
підпис

ПІБ

* UNIVERSALNA є комерційним найменуванням ПРАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА»

ПРАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА», 01133, м.Київ, бульв. Лесі Українки, 9, office@universalna.com, www.universalna.com
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи СТ № 16 від 21.08.2004; Ліцензія Серія АГ №569715 (безстрокова)
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3.4. Страховий платіж за Договором підлягає сплаті на поточний рахунок Страховика наступним чином:
Періоди страхування (обидві дати включно)
з
з
з
з
з
з
з
з
з
з
з
з

Строк сплати чергової
частини страхового
платежу

Розмір чергової частини
страхового платежу, грн.

по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по
по

до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
4. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ
до 24-00
години

4.1. Строк дії
договору

з 00-00 годин

4.2. Місце дії
Договору

Україна за виключенням території АР Криму, територій Донецької та Луганської областей, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що
розташовані на лінії зіткнення, згідно Розпорядження КМУ №1085 від 07.11.2014 року; країни СНД
(включаючи Білорусь); країни ЄС (включаючи Латвію, Литву, Естонію).
Вказані країни - за винятком зон, де офіційно проголошені надзвичайний стан або загроза стихійного
лиха; визнаних зон відчуження в результаті аварії ЧАЕС; шляхів, де проводяться спортивні змагання.

“____” ______________20_р.

“____” ______________20_р.

4.3. Строк дії цього Договору дорівнює 12-ти місяцям, згідно п.4.1. Договору, за умови сплати страхового платежу в повному
обсязі. Загальний страховий платіж, передбачений в п.3.4. Договору, сплачується Страхувальником щомісячно, рівними
частинами.
4.4. Договір набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати чергової частини страхового платежу за
перший період (місяць) в розмірі та в строк визначений в п. 3.4. Договору.
4.5. Договір набуває чинності на відповідний сплачений період страхування з 00 годин 00 хвилин за київським часом дня,
наступного за днем надходження на поточний рахунок Страховика страхової премії у повному розмірі за відповідний період
страхування відповідно до п. 3.4. Договору, та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом дати, визначеної в п. 3.4.
Договору як дата закінчення відповідного періоду страхування, за який отримано оплату. Сторони погоджуються, що датою
оплати вважається надходження грошових коштів на рахунок Страховика.
4.6. Сплачений період страхування - 1 (один) місяць. Сплачений період починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за
днем надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика страхової премії у повному розмірі за відповідний період
страхування відповідно до п. 3.4. Договору. Якщо страховий платіж надійшов у діючому періоді страхування, то сплачений
період починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем закінчення попереднього сплаченого періоду страхування.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Не визнаються страховими випадками і відповідно не підлягають страховому відшкодуванню збитки, які
відбулися у разі:
5.1.1. вчинення навмисних дій і грубої необережності Страхувальника (Лізингоодержувача) (працівників Страхувальника
(Лізингоодержувача), його представників, машиніста тощо), спрямованих на настання страхового випадку;
5.1.2. вчинення Страхувальником (Лізингоодержувачем), використовуючи ОРС, протиправних дій;
5.1.3. керування ОРС особою, що не має на це відповідних прав;
5.1.4. керування ОРС особою у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, а також під
впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу;
5.1.5. порушення Страхувальником (Лізингоодержувачем) правил техніки безпеки, безпеки руху, встановлених правил
експлуатації залізничного транспорту, в тому числі, нормативних актів з питань технічного обслуговування рухомого складу,
правил перевезення вибухових, легкозаймистих, радіоактивних, отруйних та інших небезпечних вантажів залізничним
транспортним засобом;
5.1.6. виїзду в рейс у технічно несправному стані, якщо Страхувальнику (Лізингоодержувачу) було наперед відомо про цей
факт;
5.1.7. фізичного зносу ОРС; гниття, корозії та інших природних хімічних процесів, матеріалів, що використані в ОРС, в тому числі
через зберігання у несприятливих умовах;
5.1.8. пошкодження (виходу з ладу) вузлів, агрегатів ОРС в результаті зносу, корозії, браку у виготовленні та ремонті, а також
порушень затверджених міжремонтних норм пробігу;
5.1.9. затягнення каменів, гравію, пилу, піску або інших предметів, що призводять до погіршення характеристики двигуна ОРС
або його дострокової заміни;
5.1.10. дослідної перевірки ОРС після капітального або аварійного ремонту;
5.1.11. перевезення вантажу, що за розмірами або вагою перевищує норми, які вказані в технічних характеристиках на даний
транспортний засіб;
5.1.12. перевезення більшої кількості пасажирів, ніж та, яка вказана у технічних характеристиках на даний транспортний
засіб;
5.1.13. навчання персоналу з метою одержання допуску до керування транспортним засобом;
5.1.14. пошкодження електрообладнання з причин короткого замикання, якщо воно не потягло за собою інші пошкодження
ОРС;
5.1.15. пошкодження ОРС від вогню та/або вибуху внаслідок причеплення вагонів до локомотиву;
5.1.16. рейсів, проведених у рамках залізничних заходів (демонстрації, випробування тощо);
5.1.17.
бойових або військових дій (незалежно від того, була оголошена війна чи ні), вторгнення військ, дії засобів ведення
війни, громадянської війни, терористичних актів, антитерористичних операцій, операцій об’єднаних сил, заколоту, революції,
повстання, бунту, страйку, локауту, громадських (масових) заворушень, військового чи протиправного захоплення влади та/або
ПІДПИСИ СТОРІН
СТРАХОВИК
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тимчасової неможливості (повної або часткової) здійснення своїх повноважень органами державної (місцевої) влади, конфіскації,
арешту, реквізиції, знищення або пошкодження застрахованого майна за розпорядженням чи у разі його використання
існуючими юридично чи фактично органами військової або цивільної влади, правоохоронними органами, в тому числі в блокадах
доріг, переслідуванні тощо. При цьому вважається, що всі можливі види вчинених протиправних дій є невід’ємною складовою
частиною вище перелічених дій/подій (виключень) і фактично пов’язані з їх настанням.
Терористичним актом визнається будь-яка дія - незалежно від факту використання сили або насильства - і / або погрози його
застосування, будь-якою особою або групою (ами) осіб, незалежно від того, діють вони самостійно або у зв'язку з будь-якою
організацією (ями) або з урядом (ами), яка спрямована на: залякування або вплив на будь-який уряд і / або товариство або
будь-яку його частину, або підрив будь-якого сегменту економіки, або виходячи з характеру і умов застосування пов'язано з
досягненням політичних, релігійних, ідеологічних чи аналогічних цілей.
За Договором також виключаються будь-якого роду збитки, шкоду, витрати, які прямо або опосередковано викликані, є
результатом або пов'язані з будь-якими заходами щодо попередження, усунення або придушення будь-якого терористичного
акту, або пов'язані іншим чином з ним, громадянської війни, військового повстання, революції, заколоту, бунту, захоплення
влади військовими чи цивільними силами, пограбуванням і мародерством, громадських заворушень;
5.1.18. настання події, яка має ознаки страхового випадку, на території областей, в окремих регіонах та/або населених
пунктах яких проводяться антитерористичні операції (на час від дати повідомлення компетентними органами про проведення
таких операцій, в тому числі засобами масової інформації до моменту повідомлення про остаточне завершення всіх відповідних
операцій у відповідній області), операції об’єднаних сил (початок та завершення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях визначаються окремими
рішеннями Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України). Дане виключення не розповсюджується на ризик «Стихійні
лиха»;
5.1.19. дії ядерного вибуху, іонізуючого випромінювання, хімічного забруднення;
5.1.20. протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих
органів, в тому числі внаслідок видачі вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають чинному
законодавству України.
5.2. Не підлягають відшкодуванню:
5.2.1. витрати на ремонт, який не пов'язаний з страховим випадком, та технічне обслуговування одиниці РС;
5.2.2. збитки і витрати, які Страхувальник (Лізингоодержувач) зобов’язаний відшкодувати власнику іншої одиниці РС, внаслідок
зіткнення;
5.2.3. збитки і витрати, які Страхувальник (Лізингоодержувач) зобов’язаний відшкодувати третім особам, внаслідок нанесення
шкоди здоров’ю і майну третіх осіб одиницею РС;
5.2.4. збитки і витрати, пов’язані з нанесенням шкоди навколишньому середовищу, внаслідок страхового випадку;
5.2.5. збитки по подіях, які відбулися до початку дії Договору, а також за межами території дії Договору;
5.2.6. непрямі збитки, що можуть бути викликані страховим випадком (штраф, пеня, упущена вигода, втрата прибутку, простій,
моральна шкода, судові витрати тощо);
5.2.7. будь-які збитки та/або витрати, прямі або опосередковані або пов’язані або є наслідком будь-якої хвороби (в тому числі
інфекційної, заразної) та/або пов'язані з заходами викликаними поширенням такої хвороби, незалежно від типу її поширення (в
тому числі, що має характер епідемій та пандемій);
5.2.8. збитки, що сталися на території АР Крим, а також на територіях, що на момент укладення цього Договору не
контролюються державною владою України, відповідно до Розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 та всіма подальшими
змінами і доповненнями;
5.2.9. збитки, що сталися на територіях, що знаходяться поза контролем уряду України (тимчасово окуповані території) в
Донецькій і Луганській областях;
5.2.10. збитки, що сталися на підконтрольних органам державної влади та органам місцевого самоврядування України
територіях адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти, розташовані на лінії зіткнення,
відповідно до Додатку 2 до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 з усіма змінами та
доповненнями.
5.3. За цим Договором не підлягають страхуванню ОРС, які:
5.3.1. підлягають конфіскації на підставі рішення суду, що набуло законної сили;
5.3.2. є музейними експонатами, незалежно чи вони перебувають в робочому стані чи ні;
5.3.3. використовуються не за цільовим призначенням;
5.3.4. перебувають в технічному стані, що не відповідає вимогам правил безпеки при їх експлуатації.
5.4. Не визнаються страховими випадками і відповідно не підлягають страховому відшкодуванню збитки, які
відбулися у разі:
5.4.1. тероризму/диверсії, швидкісних випробувань, краш - тестів, пошкоджень лакофарбового покриття у вигляді подряпин і
сколів, скляних поверхонь і дзеркал при цілісності конструктивних елементів, внутрішньої поломки машин і механізмів (без
зовнішнього впливу).
5.5. Даний Договір не забезпечує страхового покриття та/або відшкодування будь-яких збитків у випадках, якщо Страхувальник
(Лызингоодержувач) (а рівно як і треті особи, які прямо чи опосередковано повністю чи частково володіють Страхувальником
(Лызингоодержувачем)-юридичною особою) підпадає під санкції, обмеження, ембарго встановлені законодавством України,
резолюціями Ради безпеки ООН, Європейським Союзом, Великобританії, Канади, США або іншими нормативно-правовими
актами.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ
ДОГОВОРУ
6.1. Страховик зобов’язаний:
6.1.1. ознайомити Страхувальника (Лізингоодержувача) з умовами страхування та Правилами;
6.1.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення
всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;
6.1.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування, в строк, передбачений Розділом 8
Договору. За несвоєчасну сплату страхового відшкодування Страховик сплачує пеню за кожен день прострочення платежу у
розмірі 0,05% від належної до виплати суми, але не більше 10% від розміру страхового відшкодування;
6.1.4. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів що зменшили страховий ризик або збільшення вартості ОРС,
переукласти з ним Договір;
6.1.5. не розголошувати відомостей про Страхувальника (Лізингоодержувача) та його майнове становище, крім випадків,
встановлених законом.
6.2. Страхувальник (Лізингоодержувач) зобов’язаний:
6.2.1. своєчасно вносити страхові платежі, в строки та обсягах, визначених п.3.4. Договору;
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6.2.2. при укладенні Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для
оцінки страхового ризику, і надалі протягом 3 (трьох) робочих днів інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. Під
зміною страхового ризику в рамках цього Договору розуміється зміна будь-якої інформації щодо предмету страхування, яка
зазначена в Договорі або надавалась Страхувальником (Лізингоодержувачем) Страховикові в письмовій формі;
6.2.3. утримувати застраховані ОРС в справному стані, забезпечити їх безперебійну роботу, безпеку руху та охорону праці, із
своєчасним виконанням усіх видів планово-попереджувального ремонту і технічного обслуговування;
6.2.4. при укладанні Договору надати Страховику ОРЗ для огляду, про що скласти акт огляду;
6.2.5. повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмета Договору;
6.2.6. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
6.2.7. дотримуватися інструкцій по зберіганню, експлуатації та обслуговуванню ОРС, а також використовувати їх тільки за
призначенням;
6.2.8. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строки, зазначені в Розділі 7 Договору;
6.2.9. довести до відома осіб, допущених до керування ОРС, умови цього Договору та нести відповідальність за їх вчинки, як за
свої власні;
6.2.10. надати Страховику всю доступну інформацію і документацію, що дозволить визначити причини і наслідки страхового
випадку, характер і розмір заподіяних збитків, а також надати Страховику можливість провести розслідування страхового
випадку;
6.2.11. у разі залучення незалежного експерта для оцінки збитків повідомити Страховика. Вибір експертної установи
обов’язково погоджується із Страховиком;
6.2.12. відповідно до умов даного Договору Лізингоодержувач зобов’язаний виконувати ті ж самі обов’язки, що покладаються на
Страхувальника, за виключенням обов’язку щодо сплати страхового платежу. Першочергове виконання обов’язків, пов’язаних з
використанням, експлуатацією застрахованого майна, виконанням дій, при настанні випадку та подачі документів (пояснень)
Страховику покладається на особу, що здійснює безпосередню експлуатацію застрахованого майна (Лізингоодержувача).
6.3. Страховик має право:
6.3.1. запитувати та перевіряти будь-яку інформацію, надану Страхувальником (Лізингоодержувачем), необхідну для визначення
ступеня ризику, а також контролювати виконання Страхувальником (Лізингоодержувачем) умов Договору;
6.3.2. самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку; робити запити про відомості, пов’язані зі страховим
випадком, у компетентні органи;
6.3.3. відмовити в виплаті страхового відшкодування з причин, вказаних в Розділі 9 цього Договору;
6.3.4. ініціювати внесення змін в умови Договору та достроково припинити його дію згідно з Розділом 10 Договору;
6.3.5. за наявності причини для сумнівів в обґрунтованості (законності) виплати страхового відшкодування відстрочити виплату
до отримання підтвердження або спростування цих причин відповідними компетентними органами, але в будь-якому випадку не
довше, ніж на 60 (шістдесят) календарних днів;
6.3.6. вимагати сплатити несплачену частину страхового платежу до виплати страхового відшкодування або вирахувати з суми
відшкодування несплачену частину страхового платежу, якщо страховий платіж сплачується Страхувальником в розстрочку
(частинами);
6.3.7. вимагати від Страхувальника (Вигодонабувача) повернення отриманого страхового відшкодування, якщо після виплати
страхового відшкодування з’ясується, що Страхувальник (Вигодонабувач), не мав на це права, або якщо збитки по страховому
випадку відшкодовані іншими особами.
6.4. Страхувальник має право:
6.4.1. при укладенні Договору призначити Вигодонабувача для отримання страхового відшкодування;
6.4.2. отримати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов Договору;
6.4.3. отримати страхове відшкодування розмірі та в порядку, що передбачені Розділом 8 Договору;
6.4.4. ініціювати внесення змін в умови Договору та достроково припинити його дію (відмовитися від Договору) згідно з Розділом
10 Договору;
6.4.5. за письмовою заявою отримати у Страховика дублікат Договору в разі втрати оригіналу;
6.4.6. оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.
6.5. За невиконання або неналежне виконання прийнятих зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
7. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА) ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
7.1. При настанні страхового випадку Страхувальник (Лізингоодержувач) зобов’язаний:
7.1.1. негайно, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин повідомити Страховика за телефоном 0 800 500 381 (дзвінки в
межах України безкоштовно) з подальшим письмовим підтвердженням, та дотримуватись його рекомендацій. Письмове
підтвердження повинно бути надіслане на адресу Страховика за допомогою поштового, телеграфного, факсимільного зв’язку або
передане особисто представнику Страховика не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання страхового випадку. Вказане
підтвердження повинно містити повну інформацію про обставини настання страхового випадку, відому Страхувальнику
(Лізингоодерджувачу) (дата, час і місце настання, можливі та/або передбачувані причини настання, передбачувані збитки,
характер пошкоджень);
7.1.2. вжити усіх необхідних та можливих дій та заходів по порятунку, збереженню, рятуванню та попередженню подальшого
пошкодження ОРС для зменшення можливих збитків, усунення чинників, які сприяють збільшенню розміру збитків;
7.1.3. негайно, але не пізніше 3 (трьох) годин повідомити відповідні компетентні органи (зокрема, органи МВС, ДСУНС, пожежної
охорони, центру гідрометеорології тощо) та вимагати від них оформлення і надання відповідних документів щодо встановлення
факту, причин та наслідків страхового випадку;
7.1.4. надати Страховику всю необхідну інформацію про збиток, що відбувся, а також документи, що засвідчують факт, причини
і обставини настання страхового випадку та розмір збитку;
7.1.5. протягом 5 (п’яти) робочих днів подати Страховику письмову заяву, встановленої Страховиком форми, про виплату
страхового відшкодування із зазначенням обставин настання страхового випадку, а також опис пошкоджених або знищених
одиниць РС з зазначенням їх вартості;
7.1.6. зберегти пошкоджені/знищені ОРС (їх залишки) в такому вигляді та місці, в якому вони опинилися після настання
страхового випадку, до огляду представником Страховика. Зміна місця знаходження ОРС можлива у зв’язку з: необхідністю
проведення аварійно-рятувальних робіт; мето виконання наказів та розпоряджень органів державної влади; здійснення
запобіжних заходів по рятуванню застрахованої ОРС і зменшенню обсягів збитку, якщо такі заходи були попередньо узгоджені із
Страховиком. При цьому, Страхувальнику (Лізингоодержувачу) рекомендується зафіксувати картину місця події за допомогою
фотоапарата, відеокамери;
7.1.7. надати Страховику можливість оглянути знищені або пошкоджені ОРС (їх залишки, пошкоджені частини), розслідувати
причини виникнення збитку і визначати його розмір;
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7.1.8. надати Страховику або його представнику у зручний для них час пошкоджену одиницю РС, його залишки, а також
пошкоджені частини для складання акту огляду (аварійного сертифікату) та узгодити зі Страховиком подальші дії щодо
визначення розміру та виплати страхового відшкодування;
7.1.9. повідомити Страховика про пред’явлені претензії або позови з боку інших осіб.
7.2. Страховик не приймає до розгляду та не визнає страховим випадком події, про які не повідомлено в визначені строки або
повідомлено після закінчення строку дії Договору, якщо Страхувальник (Лізингоодержувач) не доведе об’єктивні підстави такої
затримки.
8. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
8.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (Лізингоодержувач) надає Страховику:
8.1.1. примірник цього Договору;
8.1.2. заяву на виплату страхового відшкодування;
8.1.3. письмове повідомлення про обставини настання страхового випадку;
8.1.4. технічний паспорт ОРС;
8.1.5. акт огляду технічного стану ОРС до виїзду в рейс;
8.1.6. висновок (протокол) про страховий випадок, складений експертною комісією, в якому вказано причини та можливі
наслідки страхового випадку;
8.1.7. акт незалежної експертизи, висновків спеціалістів щодо оцінки розміру збитків (у разі наявності);
8.1.8. документ, виданий компетентним органом, що провадив розслідування обставин і причин настання страхового випадку
(довідки органів МВС, ДСУНС, пожежної охорони, центру гідрометеорології тощо);
8.1.9. документ, який підтверджує початок/відкриття/порушення кримінального провадження (довідка органу досудового
розслідування, витяг з реєстру ЄРДР) - надається у разі, коли в розслідуванні обставин і причин настання страхового випадку
зобов'язані брати участь правоохоронні органи; для виплати другої частини страхового відшкодування згідно п.8.9 Договору постанова про закриття кримінального провадження, ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи
від кримінальної відповідальності, копію обвинувального акту або інший процесуальний документ, яким підтверджується факт
закінчення досудового розслідування;
8.1.10. судове рішення, ухвала або постанова слідчого чи прокурора про закриття кримінального провадження у випадках,
коли відкрито кримінальне провадження проти Страхувальника (Лізингоодержувача)/Вигодонабувача або уповноваженої ним
особи за обставинами страхового випадку;
8.1.11. кошторис на відновлення, калькуляцію збитків;
8.1.12. документ, що підтверджує майновий інтерес Страхувальника (Лізингоодержувача) або Вигодонабувача в отриманні
страхового відшкодування;
8.1.13. документ, що підтверджує розмір збитків внаслідок настання страхового випадку (бухгалтерські та фінансові документи
(чеки, рахунки-фактури, квитанції, калькуляція на ремонтні роботи (відновлення), складена експертом, призначеним
Страховиком, або по узгодженню Сторін, виписки з інвентарних книг, накладні; замовлення, наряди тощо);
8.1.14. фото- та/або відеоматеріали наслідків страхового випадку, пошкоджень колії, ОРС, вантажу, знайдених на колії
сторонніх предметів або деталей ОРС, деформованих та зламаних деталей тощо (при наявності);
8.1.15. наявні документи, необхідні для реалізації Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток;
8.1.16. інші документи, на обґрунтовану вимогу Страховика, щодо встановлення причин та обставин настання страхового
випадку.
8.2. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховику у формі оригінальних або
нотаріально засвідчених примірників чи простих копій, за умови надання Страховику можливості звірки цих копій з оригінальними
примірниками документів.
8.3. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування не надані Страховику у повному обсязі
та/чи у належній формі або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо),
то прийняття рішення про виплату страхового відшкодування не проводиться до ліквідації цих недоліків, про що Страховик
повідомляє особу, яка подала документи для отримання страхового відшкодування, рекомендованим листом протягом 10
(десяти) робочих днів з дня отримання Страховиком неналежно оформлених документів чи неотримання усіх необхідних
документів.
8.4. Страхувальник (Лызингоодержувач) повинен не пізніше 1 (одного) року після настання страхового випадку надати
Страховику всі документи відповідно до п.8.1. цього Договору, необхідні для здійснення страхового відшкодування. Строк
подання вищезазначених документів може бути подовжено за письмовою заявою Страхувальника (Лізингоодержувача), яка має
бути подана Страховику до закінчення одного року з моменту настання страхового випадку.
8.5. У разі необхідності проведення експертних досліджень та випробувань Страховик чи Страхувальник має право вимагати
висновки комісії незалежних експертів, наукових організацій залізничного транспорту та інших відомств. Оплату експертизи
проводить Сторона, яка вимагала проведення цієї експертизи.
8.6. Розмір збитку визначається, виходячи з страхової суми на ОРС, встановленої в Додатку №1 до цього Договору.
8.7. Сума збитку визначається:
8.7.1. при повній фактичній або конструктивній загибелі ОРС - у розмірі дійсної вартості ОРС на момент настання
страхового випадку в межах страхової суми на ОРС з врахуванням зносу та вирахуванням вартості залишків, придатних для
використання за призначенням або для реалізації. Повною (фактичною) або конструктивною загибеллю вважається такий стан
застрахованої ОРС, коли вартість витрат на її відновлення перевищує або дорівнює 80% її дійсної вартості на момент настання
страхового випадку;
8.7.2. при пошкодженні ОРС або її обладнання – по відновній вартості пошкодженої ОРС, з урахуванням зносу на елементи,
які підлягають заміні. Витрати на відновлення включають в себе: витрати на придбання матеріалів і запчастин, необхідних для
ремонту (відновлення); витрати на оплату робіт по ремонту застрахованого майна; витрати на транспортування матеріалів до
місця проведення ремонтних робіт; інші витрати, необхідні для відновлення застрахованої ОРС до стану, в якому вона
знаходилась на момент настання страхового випадку. Витрати на відновлення не включають в себе: додаткові витрати,
викликані змінами чи покращенням застрахованого майна; витрати, викликані тимчасовим чи допоміжним ремонтом або
відновленням; інші витрати, понесені понад необхідні та доцільні.
8.8. Страховиком не відшкодовуються витрати під час проведення ремонтних робіт на заробітну плату і постачання машиністів,
провідників і інших спеціалістів, крім витрат, понесених винятково для необхідного перегону поїзда до місця аварійного ремонту,
або при проведенні ходових випробувань поїзда після аварійного ремонту.
8.9. При настанні страхового випадку по ризику “Протиправні дії третіх осіб” виплата проводиться за умови
початку/відкриття/порушення кримінального провадження в два етапи: 50% належного страхового відшкодування – після
отримання Страховиком витягу з реєстру ЄРДР і 50% суми належного страхового відшкодування - після отримання Страховиком
копії документа, який підтверджує закриття кримінального провадження або направлення до суду обвинувального акта,
клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у зазначеному кримінальному проваджені
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або закінчення шестимісячного терміну з дня початку/відкриття/порушення цього кримінального провадження, з врахуванням
франшизи, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.
8.10. У разі, коли страхова сума становить певну частку дійсної вартості застрахованого предмета Договору, страхове
відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків.
8.11. Страховик здійснює страхове відшкодування в розмірі прямого збитку, але не більше страхової суми, встановленої на
застраховану ОРС, з вирахуванням франшизи та суми, отриманої Страхувальником (Лізингоодержувачем) від третіх осіб в
рахунок відшкодування збитку.
8.12. Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання
останнього необхідного документу, що підтверджує настання страхового випадку і розмір збитків, та складає страховий акт.
8.13. У разі, якщо в регіоні настання випадку, що має ознаки страхового, проводяться антитерористичні операції, операція
об’єднаних сил та/або ведуться військові чи бойові дії, відбуваються громадські (масові) заворушення, військове чи протиправне
захоплення влади та /або тимчасової неможливості (повної або часткової) здійснення своїх повноважень органами державної
(місцевої) влади та інші обставини, через які не можливо об’єктивно встановити причини та обставини настання випадку, перебіг
строку для прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування зупиняється до офіційного остаточного завершення
таких дій/подій у відповідному регіоні та повного встановлення компетентними органами та/або Страховиком причин і обставин
випадку.
8.14. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором на підставі письмової заяви
Страхувальника і оформляється страховим актом, який складається у формі, що визначається Страховиком.
8.15. Страховик зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття
рішення про виплату страхового відшкодування.
8.16. Про відмову у виплаті страхового відшкодування або прийнятті рішення про відстрочку виплати Страховик протягом 10
(десяти) робочих днів з моменту прийняття такого рішення повідомляє Страхувальника (Лізингоодержувача) письмово, з
викладенням мотивації прийнятого рішення або обґрунтуванням причин відмови.
8.17. Після виплати страхового відшкодування страхова сума по ОРС, по якій проводилась виплата, зменшується на суму
здійсненої виплати. Зменшення страхової суми здійснюється з дня виплати страхового відшкодування. Страхувальник має право
відновити страхову суму по ОРС до початкового розміру шляхом внесення відповідних змін до Договору та сплати додаткового
страхового платежу.
8.18. Після виплати Страховиком страхового відшкодування Договір зберігає силу до закінчення строку своєї дії у розмірі різниці
між страховою сумою за Договором і сумою здійсненого страхового відшкодування.
8.19. У випадку отримання Страхувальником (Лізингоодержувачем) повного відшкодування збитку від особи, відповідальної за
заподіяний збиток, після виплати Страховиком страхового відшкодування, Страхувальник (Лізингоодерджувач) зобов'язаний
протягом 10 (десяти) робочих днів повернути Страховику отримане страхове відшкодування. Якщо збиток відшкодовано
частково і відшкодована сума менша від належного страхового відшкодування, то страхове відшкодування виплачується
Страховиком, враховуючи суму, отриману Страхувальником (Лізингоодержувачем) від особи, відповідальної за заподіяний
збиток, у розмірі різниці.
8.20. У випадку, коли викрадена ОРС була знайдена в непошкодженому стані: до виплати страхового відшкодування - ОРС
повертається Страхувальнику (Лізингоодержувачу) і страхове відшкодування не виплачується; після виплати страхового
відшкодування - ОРС повертається Страхувальнику (Лізингоодержувачу) і Страхувальник (Лізингоодержувач) повинен
повернути Страховику отримане страхове відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від Страховика
відповідних документів. У випадку, коли викрадена застрахована ОРС була знайдена в пошкодженому стані, то Страховик
виплачує страхове відшкодування відповідно до умов Договору страхування.
8.21. Якщо після виплати страхового відшкодування виявляться такі обставини, що повністю або частково позбавляють
Страхувальника (Лізингоодержувача) (Вигодонабувача) права на його отримання, чи з’ясується, що Страхувальник
(Лізингоодержувач) подав невірні відомості, які призвели до підвищення суми страхового відшкодування або безпідставної його
виплати, Страхувальник (Лізингоодержувач) (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховикові виплачене страхове
відшкодування (або відповідну його частину) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня виявлення таких обставин;
8.22. Якщо збиток, який підлягає виплаті за Договором, може бути відшкодовано також за іншим договором (договорами)
страхування, Страховик несе відповідальність тільки пропорційно своїй частці від сукупного розміру страхових сум за усіма
чинними договорами страхування щодо цього предмета Договору.
8.23. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за цим Договором, в межах фактичних витрат переходить право
вимоги, яке Страхувальник (Лізингоодержувач) або інша особа, що одержала страхове відшкодування має до особи,
відповідальної за заподіяний збиток.
9. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
9.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
9.1.1. навмисні дії Страхувальника (Лізингоодержувача) (його працівників, працівників залізниці, машиніста) або особи, на
користь якої укладено Договір, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з
виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту
майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника (Лізингоодержувача) або особи, на
користь якої укладено Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
9.1.2. вчинення Страхувальником (Лізингоодержувачем) (його працівниками, працівниками залізниці, машиністом) або особою,
на користь якої укладено Договір, умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;
9.1.3. подання Страхувальником (Лізингоодержувачем) свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору або про факт
настання страхового випадку;
9.1.4. отримання третьою особою повного відшкодування збитків від Страхувальника (Лізингоодержувача) без письмової згоди
Страховика;
9.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Лізингоодержувачем) про настання страхового випадку без поважних на
це причин або створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
9.1.6. невиконання Страхувальником (Лізингоодержувачем) своїх обов’язків за Договором;
9.1.7. відмова Страхувальника (Лізингоодержувача) (Вигодонабувача) від права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний
збиток, або коли здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника (Лізингоодержувача) (Вигодонабувача);
9.1.8. відмова Страхувальника (Лізингоодержувача) (Вигодонабувача) від надання документів, що засвідчують факт, причини
на розмір збитку, які вимагає Страховик згідно п.8.1. Договору;
9.1.9. інші випадки, передбачені законом.
10. ПОРЯДОК ЗМІНИ I ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:
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10.1.1.
закінчення строку дії Договору;
10.1.2.
виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником (Лізингоодержувачем) у повному обсязі;
10.1.3.
у випадку несплати Страхувальником першої частини страхового платежу у строки, визначені в відповідному
Сертифікаті, Договір страхування не набуває чинності та вважається таким, що неукладений. У випадку несплати або сплати не в
повному розмірі чергової частини страхового платежу за відповідний період та (або) не зарахування його на поточний рахунок
Страховика у строки та в розмірі, визначені в Сертифікаті, Страховик не несе зобов’язань щодо здійснення виплати страхового
відшкодування за випадками, що сталися у період з 00 годин 00 хвилин дати, наступної за встановленою Договором датою сплати
чергової частини страхового платежу, до 00 годин 00 хвилин дати, наступної за датою зарахування простроченого
(незарахованого) платежу за відповідний період. При цьому Сторони дійшли згоди, що строк дії періоду Договору залишається
незмінним та страховий платіж перерахунку не підлягає;
10.1.4.
в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Сторін. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка
Сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору.
10.3. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за
період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених в розмірі
30% від суми страхового платежу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором.
10.4. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
10.5. При достроковому припиненні Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним
страхові платежі.
10.6. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає
Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених в розмірі 30% від суми страхового платежу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що
були здійснені за цим Договором.
10.7. Внесення змін в умови Договору здійснюється за згодою Сторін на підставі письмової заяви однієї зі Сторін та оформляється
письмово окремим документом, що стає невід'ємною частиною Договору з дати його підписання Сторонами.
11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1.Будь-які спори, які виникають між Сторонами за Договором, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
11.2. У разі неможливості Сторін вирішити спір в позасудовому порядку спір передається на розгляд суду за місцем знаходження
Страховика – м. Київ, бульв. Лесі Українки, 9.
12. ІНШІ УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН
12.1. Під «ОРС» в рамках цього Договору розуміють будь-яку одиницю, яка застрахована за цим Договором, у тому числі її
корпус, внутрішнє приміщення, включаючи проводку електричного струму, ізоляцію, оздоблення, обладнання, головні та
допоміжні механізми, котли, дизель-генератори, окремі конструктивні елементи, що не входять в основну комплектацію і
встановлені Страхувальником (Лізингоодержувачем) додатково для цілей підвищення безпеки поїзної та маневреної роботи,
сервісного обслуговування пасажирів.
12.2. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, тільки якщо вони здійсненні у
письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур'єром, телеграфом, або врученні особисто за зазначеними адресами
Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу
зв'язку одержувача.
12.3. Положення, не обумовлені цим Договором, регулюються Правилами та чинним законодавством України. У випадку
виявлення розбіжностей між положеннями цього Договору та положеннями Правил застосовуються положення, визначені цим
Договором.
12.4. Договір складено українською мовою, в двох оригінальних примірниках – по одному для кожної з Сторін, що мають
однакову юридичну силу.
12.5. Страхувальник (Лізингоодержувач) підтверджує, що з Правилами ознайомлений.
12.6.
На виконання вимог Закону «Про захист персональних даних» укладанням цього Договору Страхувальник
(Лізингоодержувач) надає свою згоду:
а) на обробку Страховиком його персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до Страхувальника
(Лізингоодержувача) та предмету страхування), з метою виконання цього Договору, а також в інших маркетингових цілях,
включаючи пропонування Страхувальнику (Лізингоодержувачу) послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення прямих
контактів з ним за рахунок засобів зв’язку;
б) на прийняття Страховиком рішень на підставі обробки персональних даних Страхувальника (Лізингоодержувача) (повністю
та/чи частково) в інформаційній (автоматизованій) системі та/чи в картотеках персональних даних.
в) Страховик має право здійснювати дії з персональними даними, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням,
зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею),
знеособленням, знищенням відомостей про Страхувальника (Лізингоодержувача).
12.7. Невід’ємною частиною Договору є:
12.7.1. Додаток №1 до Договору - Перелік застрахованих одиниць рухомого складу;
12.7.2. Додаток №2 до Договору - заява на добровільне страхування залізничного транспорту.
12.8. Підписанням даного Договору Страхувальник (Лізингоодержувач) підтверджує, що до укладання Договору страхування
Страховик повідомив, а Страхувальник (Лізингоодержувач) отримав всю інформацію в обсязі та в порядку, що передбачені
частинами першою та другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг». Страхувальник (Лізингоодержувач) підтверджує, що зазначена інформація є доступною в місцях надання послуг
Страхувальникам та/або на веб-сторінці Страховика в мережі Інтернет, а також є повною та достатньою для правильного
розуміння суті фінансових послуг, що надаються Страховиком.
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Додаток №1 до
договору страхування залізничного транспорту
№3700/2___/_________ від «___»___________20_р.

№
п/
п

Назва ОРС

ПЕРЕЛІК ЗАСТРАХОВАНИХ ОДИНИЦЬ РУХОМОГО СКЛАДУ (ОРС)
Тип рухомого
Технічні та експлуатаційні
складу
характеристики
Страхова сума
(тяговий,
Вартість
(серія, номер, об’єм двигуна, рік
по одній ОРС,
вагонний,
одиниці, грн
виготовлення, завод-виробник
грн
пасажирський
тощо)
тощо)

Страховий
платіж по
одній ОРС,
грн.

Підтверджую, що всі зазначені ОРС знаходяться в технічно справному стані, пройшли техогляд у встановлені строки і
зареєстровані у визначеному чинним законодавством України порядку.
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